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Nancy de Jong is stadsarcheoloog
van Alkmaar. Een deel van haar
werkgebied ligt binnen de West-
friese Omringdijk. Natuurgebied
Oudorperhout is voor haar een
schatkamer. Deze ondergrondse
goudmijn vertelt veel meer dan tot
voor kort gedacht over de pogin-
gen eeuwen geleden van Floris de
Vijfde om opstandige en eigenwij-
ze West-Friezen onder de duim te
krijgen en te houden. 

Veel groter
In de Oudorperhout, aan de zuide-
lijke rand van de Omringdijk,
hebben twee kastelen gestaan, de
Nieuwburg en de Middelburg.
Misschien was er nog een ander
kasteel, een ouder, maar dat gaat
Nancy de Jong verder onderzoe-
ken. De Middelburg is veel groter
geweest dan altijd is aangenomen,
zo concludeerde De Jong onlangs
na bovengronds onderzoek volgens
de modernste technieken. 

De uitgebreide onderzoeken
leerden ook veel over de functie
van het kasteel. Dankzij grondra-

dar-apparatuur en nieuwe technie-
ken als magnetometrie en elektro-
magnetische inductie haalden
Nancy de Jong en geofysisch onder-
zoeker Ferry van den Oever van
bureau Saricon karrenvrachten aan
gegevens naar boven, zonder kost-
bare sporen in de grond te vernie-
len. Zo stuitte De Jong op een
barbacane, een versterkte voor-
poort. De opwinding in archeolo-
gie-land was groot. 

Primeur
Deze vondst bij Oudorp is een
landelijke primeur. Niet eerder in
Nederland is zo’n barbacane te-
voorschijn gekomen bij een kas-
teel. Deze verstevigde voorpoort als
uitbouw kwam veel voor in Enge-
land en Frankrijk. In ons land
gebeurde dat bij een enkele stads-
poort. Grafelijke rekeningen uit

1445 bevestigden de bijzondere
uitbouw. De primeur leverde de
Alkmaarse stadsarcheoloog lande-
lijke publiciteit op. 

,,Er zijn ook aanwijzingen voor
een haven en een grotere voor-
burcht. Allemaal tekenen dat de
Middelburg veel belangrijker was
dan we met z’n allen altijd hebben
gedacht. Maar hoe is dat met de
Nuwendoorn bij Eenigenburg,
kasteel Radboud in Medemblik,
het verdwenen grafelijke kasteel

bij Wijdenes en de andere burchten
van Floris in Noord-Holland? Dat
wordt onderwerp van mijn promo-
tie-onderzoek.”

Zij voert dat uit samen met een
onderzoeker uit Den Bosch. Een
promotievoorstel voor de Universi-
teit van Tilburg is in de maak.
,,Eigenlijk weten we nog heel wei-
nig over de aanpak van Floris tegen
de West-Friezen. Had de Nuwen-
doorn ook een haven? Wat gebeur-
de er allemaal? Er zijn allerlei
vragen. Door de ontdekkingen bij
de Middelburg komen er veel vra-
gen bij.”

Distributiecentrum
Kasteel Middelburg was ooit een
soort distributiecentrum, stelde De
Jong vast. Een dynamische mini-
nederzetting die militair en econo-
misch van belang was. De grafelijke
rekeningen uit de dertiende en
veertiende eeuw in het Nationaal
Archief in Den Haag waren voor
haar een grote snoepwinkel. 

Elke uitgave kwam in de boeken.
Nancy de Jong las over de levering
van zestig ton turf, de brandstof
van toen. Er werd 26.000 liter
schelpen voor de kalkproductie
opgeslagen. Koeien werden aange-
kocht om vet te mesten.

Middelburg is gesticht in of rond
1282. In die tijd bouwde graaf Flo-
ris de Vijfde ook andere dwang-
burchten. Zijn vader was roomsko-
ning Willem de Tweede, die over
alle gewesten in de Noordelijke
Nederlanden regeerde. Behalve
over West-Friesland. Dat lukte
Floris wel. De Middelburg en ande-
re kastelen zijn in 1517 vernietigd
door Grote Pier en zijn rebellenle-
ger de Zwarte Hoop. 

Natuurgebied Oudorperhout, nog net binnen de Westfriese Omringdijk. Links Alkmaar, rechts Oudorp. Door het groen loopt de Munnikenweg. Middenonder zijn
de fundamenten te zien van kasteel Nijenburg. Het groene eilandje middenboven is het terrein van de Middelburg. ARCHIEFFOTO HANS VAN WEEL

Nancy de Jong zoekt
geheimen Nuwendoorn

Eenigenburg Archeoloog Nan-
cy de Jong-Lambregts (43) wil
promoveren op de zeven vroege-
re kastelen in Noord-Holland
van graaf Floris de Vijfde.
Dwangburcht Nuwendoorn in
Eenigenburg is er daar een van.
De Jong deed kortgeleden op-
zienbarende ontdekkingen rond
het Oudorpse kasteel Middel-
burg van Floris. 

Archeoloog richt
zich op burchten
Floris na primeur 

Grondradarbeeld van het Middelburg-terrein. De stippellijnen geven de ont-
dekte barbacane aan, de versterkte voorpoort. BEELD SARICON

Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Promotie-onderzoek naar alle kastelen en
dwangburchten van graaf Floris de Vijfde 


